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ARTS ESCÈNIQUES

Esperits lliures
tot jugant a

Shakespeare

menestrals convertits en actors
aficionats. Esperits lliures que
manipulen la intriga amb natural
amoralitat. Davant l’espectador es
presenten amb la predisposició a
disfressar-se que afavoreix un pi-
jama de cos sencer, encara que
tinguin els atributs de la colla de
La taronja mecànica. Del bagul en
trauran les peces que els perme-
tran entrar en els personatges.

Llestos. Ja poden començar a
jugar, a fer veure que, i ho fan
amb la franquesa d’uns movi-
ments obertament teatrals, gai-
rebé coreografiats, com si balles-
sin tota la comèdia. Tampoc sen-
ten un respecte reverencial pels
seus personatges. Quan els im-
pulsos dominen el seu tempera-
ment s’obliden de la impostura
per mostrar-se com esperits pri-
maris. Un plaer veure’ls gaudir de
la ficció com una joguina. Un pla-
er que arriba a onades a la platea
per fer feliç el públic.e

Els catorze
actors
masculins de la
companyia
anglesa
Propeller
interpreten
tots els
personatges
de la comèdia
fantàstica.
DOMINIC CLEMENCE

‘Somni d’una nit d’estiu’
TEATRE MUNICIPAL
4 de desembre

JUAN CARLOS OLIVARES

Una constant en Shakes-
peare és la reflexió so-
bre el teatre i tothom
qui entri al joc, inclòs el
públic. A midsummer

night’s dream [Somni d’una nit d’es-
tiu] pot ser el títol que gasta menys
filosofia dramàtica, però és un dels
que més es presten a explicitar l’ar-
tifici que es conjura en un escena-
ri. I això és el que fa la Propeller –la
companyia shakespeariana preferi-
da del públic del Temporada Alta–
en una posada en escena que és una
encantadora mascarada, un brillant
divertiment que ha passat dels sa-
lons palatins del segle XVI a l’espai
obert a la imaginació d’unes golfes.

Entre tots els escenaris a disposi-
ció, Edward Hall tria el de les fades.
De la seva fantasia en sorgiran tots
els personatges i els seus embolics: el
rei i la reina, els nobles atenesos i els
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‘Flors’, el nou disc de
Macedònia, amb l’ARA

ció de les emocions sense distinció
de sexes a partir de temes que afec-
ten els infants d’aquestes edats. Sr.
Wert, el primer senzill del disc, va
sorgir amb la col·laboració de l’as-
sociació Som Escola per donar su-
port a l’escola catalana. “Les AMPA
i els mestres ja ens han dit el que
pensen, però els nens encara no
–afirma una de les integrants del
grup, Sara Roy–. Nosaltres no som
enteses en aquest tema, però hi ha
coses que no compartim amb la llei,
com ara que es vulgui canviar la im-
mersió lingüística”.

Flors és el segon disc de la nova
generació del conjunt.

Les integrants ac-
tuals –Paula No-
guer, Sara Roy,
Carlota Busquets,
Irene Carreras i
Maria Farrés– van
ser les elegides des-
prés d’un càsting
convocat l’estiu del
2011 i seran al grup
tres anys més. “En
aquests dos anys
hem notat molts

canvis –diu la Maria–. La veu ens
ha canviat tant! –bromeja–. Quan
escolto l’altre disc penso que havia
enregistrat alguna cançó amb glo-
bus d’heli”.e

L’ARA ven aquest cap de setmana
el nou disc de Macedònia, Flors.
Els tretze temes de l’àlbum del
grup estan pensats per educar a
través de les emocions. Els presen-
taran en viu el dia 14 a L’Auditori.

ARA

BARCELONA. Un nen que veu com
els seus pares es barallen cada nit,
els efectes del futbol i el Sr. Wert
són els protagonistes d’alguns dels
tretze temes de Flors, el nou disc de
Macedònia. L’àlbum es pot adqui-
rir aquest cap de set-
mana amb l’ARA per
12,99 euros. El preu
inclou un val de tres
euros de descomp-
te per als produc-
tes de marxandat-
ge que es vendran
als concerts del
grup, com el que
faran el 14 de de-
sembre a L’Audi-
tori de Barcelona
dins el Festival
del Mil·lenni. L’autor de gairebé
tots els temes del disc és Dani Coma,
el creador del projecte Macedònia
ara fa 13 anys. Els temes de Flors es-
tan adreçats a nens i nenes de 6 a 12
anys i tenen com a objectiu l’educa-


